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‚িঈম্মায স্বাথব িগ্রাহধোয াকফ থমকোন যাকেয (দািঈরা হেিংফা িআভাযা)স্বাকথবয িঈয। যাকেয 

স্বাথব িগ্রাহধোয াকফ থোন জাভা’িঅয স্বাকথবয িঈয, এফিং জাভা’িঅয স্বাথব িগ্রাহধোয াকফ 

ফযহিয স্বাকথবয িঈয”। 

িঅর িআভাভ ার ভুজাহিদ াখ িঈাভাহ্ হফন রাহদন যাহভাহুল্লা। 

জাফাতু পাতহ াভ হনক িআহতভকধয িকনে জল্পনা-েল্পনা েযা ককে। িঅকযা কফ এিািআ 

স্বাবাহফে। াধাযণ হজাদ ভথবে এফিং জাভাতুর ফাগদাদীয ভথবেকদয হদে থথকে িকনে 

প্রশ্ন িঈত্থাহত কফ। হফকল েকয জাভাতুর ফাগদাহদ এফিং িআযজা ম্পন্ন হফহবন্ন হপযো  

দকরয ক্ষ থথকে িকনে বুর ফযাখযা এফিং হতমবে ভন্তফয কতা িঅভাকদয শুনকত কফ। 

এোযকণ াকভয ফতবভান থপ্রক্ষাি হনক তানমীভ ক্বা’িআদাতুর হজাকদয ফতবভান হযেল্পনা 

(মায ফাস্তফান র জাফাত িঅন-নুযায াম্প্রহতে থঘালণা) হনক হযষ্কায ধাযণা থাো 

প্রকাজন। এহি প্রকাজন হনকজকদয ভকধয দৃঢ় িঅত্বহফশ্বাকয জনয এফিং িংফাদী, গুজফ 

যিনাোযী এফিং িফাদ দানোযীকদয থভাোকফরায জনয। এোযকণ এ হফলহি হনক 

গুরুত্বূণব হেেু হফল তুকর ধযহে। ফস্তুত াকভয এফ ঘিনাপ্রফা থথকে িঅভাকদয িকনে 

হেেুিআ থখায িঅকে, বফহশ্বে  িঅঞ্চহরে িঈব ধযকণয হজাকদয থক্ষকেিআ। 
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প্রথভত- এ হদ্ধান্ত োয? 

জাফাতু পাতহ াভ –এয থঘালণা হনক ফকেক গুরুত্বূণব এেহি হফল র এ হদ্ধান্তহি 

িঅকর োকদয ক্ষ থথকে থনা কে তা িনুধাফন েযা। হিভা হভহিা-হফকেলে, 

জাভাতুর ফাগদাদীন্থীযা এফিং িআযজাগ্রস্থযা িআহতভকধযিআ প্রোয েযা শুরু েকযকে এ হদ্ধান্ত 

িঅন-নুযায হনকজয। হনজ িঈকদযাকগ নুযা িঅর-ক্বা’িআদায াকথ ম্পেব হেন্ন েকযকে। 

িকনকে ফরকে িঅর-োদা তাকদয ফকেক হিাহর াখাকে াহযক থপকরকে িআতযাহদ। 

হেন্তু প্রেৃত তয র, এ হদ্ধান্ত িঅর-োদা থন্ট্রাকরয ক্ষ থথকেিআ িঅা। ফস্তুত াকভয 

হজাকদয শুরু থথকেিআ িঅর-োদায িঈকিয হের াকভ হনকজকদয িঈহস্থহত থগান েযা। 

ারাহপ হজাকদয ভানাজকে িঅর-োদায ব্র্যাহডিং োড়া াকভয ভানুকলয োকে িঈস্থান 

েযা এফিং াকভয ভানুকলয হেন্তা  থেতনা,  কফবাহয াকভয হজাকদয ভাকে এ হফশুদ্ধ 

ভানাজকে থপ্রাহথত েযা। শুধুভাে িঅর-ফাগদাহদয ঠোযী হদ্ধাকন্তয োযকণিআ ফাধয ক 

াখ জারাহন, িঅর-োদায াখা হককফ িঅর-নুযায প্রেৃত হযে প্রো েকযন। 

ুতযািং িঅর-োদায াকথ ম্পকেব থঘালণািআ হের ভূর হযেল্পনায ফযতয, িঈকটািা না। 

যফতবীকত থফ েকেফায াকভয িনযানয দকরয ক্ষ থথকে ো প্রকাগ েযা কর 

নুযায ক্ষ থথকে ম্পেবকেকদয থঘালণা থদা হন দুকিা োযকণ- 
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১। এে নাজুে হযহস্থহতকত এযেভ থঘালণা হদকর িকনে দকযয জাভাতুর ফাগদাহদয হদকে 

েুুঁকে মাফায ম্ভাফনা হের। এোযকণ হেন্তাীর ের ভুজাহকদয োকে হফকল েকয 

ভুজাহহযকনয োকে এফিং বফহশ্বেবাকফ ের হজাদ ভথবে  তানমীকভয োকে জাভাতুর 

ফাগদাহদয হফেুযহত স্পষ্ট া মবন্ত িকক্ষায প্রকাজন হের। 

২। হফলহি হনক থমকতু িনযানয দরগুকরা গুরুকত্বয াকথ হেন্তা েযহের, তািআ এ হফলহিকে 

হঘকয কফবাচ্চ রাব হেবাকফ এফিং থোন ভক েযা মা এহি হনক হেন্তায প্রকাজন হের। 

(িআনািঅল্লা, যফতবী িঅকরােনাকত এিা িঅকযা হযষ্কায কফ)। 

িথবাৎ জ বালা ফরকর – িািআহভিং। এ হদ্ধাকন্তয জনয হঠে ভ হনধবাযন েযা গুরুত্বূণব 

হের। 

াখ িঅিআভান াহপমাহুল্লা তায ফাতবাকত থখারাখুহর বাকফিআ ম্পেবকেকদয হফলহি হনক 

িঅকরােনা েকযকেন এফিং থোন হযহস্থহতকত ম্পেবকেদকে িঅর-োদা গ্রণকমাগয ভকন 

েকয থিা িঈকল্লখ েকযকেন। এ ফিকফযিআ ফুেদাযকদয জনয িআহিত হের। 

যফতবীকত াখ িঅফু খািআয িঅর-ভাহযয ফিকফযয ভাধযকভ হফলহি ুস্পষ্ট েযা  থম, এ 

হদ্ধান্ত িঅর-োদা থন্ট্রার এফিং িঅর-োদা াকভয ভকধয থো-িহিবকনাকনয ভাধযকভিআ 

থনা কহের। 
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হিতীত, এ হদ্ধান্ত থনায থেকন োযণ েী? 

এ হফলহি হনক প্রথভহিয োিআকত থফহ হফভ্রাহন্তকত িকনকে হতত কেন। প্রা ৯৯% 

হিভা-িঅযফ-িঅঞ্চহরে হভহিা  হফকেলকেয ধাযণা নুযা এ হদ্ধান্ত হনকে িযাকভহযো  

যাহায থফাভা াভরা থথকে যক্ষা াায জনয। এর পাশাপাশি িঅন্তজবাহতে জহি িংগঠন 

হককফ হনকজকদয নাভ োিাকনায জনয। িঅভায ধাযণা জাভাতুর ফাগদাহদয ভথবেযা 

ফযােবাকফ এহি প্রোয/ফযফায েযকফ। 

হেন্তু প্রেৃত তয র, নুযা  িঅর-োদা এ হদ্ধান্ত থনায িঅকগিআ হনহিত বাকফ জাকন 

তাযা মািআ েরুে িযাকভহযো তাকদয িঈয ফহবিং েযকফিআ। িযাকভহযো মখন ‚িঅিআএ‛ 

দভকনয থঘালণা হদক ২০১৪ থত প্রথভফায াকভ থফাভা াভরা শুরু েকয তখন হিতী হদকনিআ 

তাযা নুযায িঈয াভরা েকয। াখ িঅফু িআিঈুপ িঅর তুহেব যাহভাহুল্লা এয এেহি 

এহরি িআিঈহনি হের মায নাভ ‘িঅর ক্বান্না’। এিআ িআিঈহনিহি িঅন্তজবাহতে াভরা হনক োজ 

েযহের। অ্যামেরিকা সেসময় তাকদয িঈয াভরা োরা। ুতযািং এখন িযাকভহযো াভরা 

োরাকফ না এভন ভকন েযায থোন োযণ থনিআ। 

ফস্তুত নুযা মা েযকে থিা িযাকভহযোয থফাভা াভরাকে িফযম্ভাফী হককফ ধকয হনকিআ 

তাযা েযকে। ফস্তুত ‘থগিআভ হথহয’য (Game Theory) এয িঅকরাকে হফলহিকে হেন্তা 
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েযকর ফযাাযিা িঅকযা হযষ্কায কফ। জ বালা ‘থগিআভ হথহয’ র ম্ভাফয হফহবন্ন 

হযহস্থহতয িঅকরাকে ম্ভাফয হদ্ধাকন্তয হনধবাযণ। 

ধরুন দুহি ক্ষ হফকযাকধ হরপ্ত। প্রথভ কক্ষয থনা এেহি হদ্ধাকন্তয থপ্রহক্ষকত তায 

প্রহতকক্ষয হে হে ম্ভাফয হদ্ধান্ত কত াকয এফিং প্রহতহি ম্ভাফয হদ্ধাকন্তয থপ্রহক্ষকত প্রথভ 

কক্ষয জনয হে হে হদ্ধান্ত থনফায ুু্কমাগ থােকফ এফিং প্রহতহি থক্ষকে িঈব কক্ষয হে হে 

রাব  থরাোন কত াকয [Payoff matrix]– ধাক ধাক এিআ হফকফেনা েযা  থগিআভ 

হথহযকত। এখাকন ধা এেহি কত াকয দুিআহি কত াকয, িঅফায দহি কত াকয। 

প্রহতহি থক্ষকেয জনয থোন হদ্ধাকন্তয জনয হে রাব  হে থরাোন থিা মাোিআ েযা িতযন্ত 

জরুযী। 

নুযায জনয ফাস্তফতা র িযাকভহযো তাকদয িঈয াভরা েযকফিআ। এহি িফযম্ভাফী 

হককফিআ নুযা ধকয হনককে। নাভ ফদর েযা থাে ফা না থাে, িঅর-োদায াকথ 

ম্পেবকেকদয থঘালণা থদা থাে ফা না থাে – তাকদয ন্ত্রাী িংগঠন গনয েযা কফ, 

এফিং তাকদয িঈয াভরা েযা কফ। তািআ এ াভরা এড়াকনায জনয হদ্ধান্ত থনায থোন 

িথব থনিআ। 

হেন্তু এ াভরা যফতবী থপ্রক্ষািকে হফহবন্নবাকফ ফযফায েযা থমকত াকয। োযণ এখাকন 

ক্ষ শুধুভাে দুহি – িযাকভহযো ফনাভ নুযা – এভন হেন্তু না। এখাকন াকভয জনগণ িঅকে, 



 
’জাফাতুন নুযা’ থথকে ‘জাফাতু পাতহ াভ’ – এেহি হফকেলণ 

িঅকে িনযানয দর মাযা িনযানয হফহবন্ন যাকেয াকথ ম্পেব যাকখ। নুযায এ থঘালণায 

িঈকিয ফা Target Audience র াকভয াধাযণ ভানুল  িনযানয দরগূকরা। 

নুযা োকে থমকতু িযাকভহযো িঅক্রভণ েযকফিআ, তািআ থল ভূহুকতব হনকজকদয িঅর-োদায 

াকথ ম্পেবীন দাহফ েযায ভাধযকভ থফ হেেু রক্ষয িজবন েযকত – 

১) াকভয াধাযণ জনগনকে থদখাকনা জনয থম, নুযায োকে াকভয ভুহরভ, াকভয হজাদ 

থফহ গুরুত্বূণব – ািংগঠহনে হযে না। 

২) হফকশ্বয ভুহরভকদয থদখাকনা থম, িঅর-োদা হনকজকদয স্বাকথবয িঅকগ িঈম্মায স্বাথব থদকখ। 

এয ভাধযকভ জাভাতুর ফাগদাহদয াকথ হনকজকদয াথবেয তুকর ধযা এফিং িঈম্মায থনতৃত্ব 

থদফায িঈকমাগী তানমীভ থম িঅর-োদা তা তুকর ধযা। 

৩) াকভয ভুহরভ  হফশ্ব ভুহরভকে থদখাকনা থম, িঅকভহযোয াভরায হফলিা িঅকর 

িঅর-োদা ফা ‚ন্ত্রাকয‛ াকথ ম্পহেবত না। িযাকভহযো িঅকর াযীা, হজাদ, 

ভুহরভকদয ক্ষভতান এফ হেেুয হফরুকদ্ধ মুদ্ধ েযকে। তািআ িঅর-োদা থাে ফা না থাে, 

মখহন ভুহরভযা হজাকদয দাহফকত এেহেত কফ, ভমরুকভয িহধোয িঅদাায জনয িস্ত্র 

াকত থনকফ, াযীা োককভয থেষ্টা েযকফ তখনিআ িযাকভহযো ভুহরভকদয িঅক্রভণ েযকফ। 
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৪) াকভয জনগকনয োকে তুকর ধযা থম, িযাকভহযো  মাহরভ-তাাগীকতয হফরুকদ্ধ ভুহরভ 

িঈম্মায, ভুহরভ জনগকণয িঅত্বযক্ষায এেভাে িঈা হজাদ এফিং িঅল্লায য দুহনাকত 

িঈম্মায যক্ষে র ভুজাহহদন। 

৫) এিআ থঘালণায িনযতভ প্রধান এেহি িঈকিয হের াকভয িনযানয দকরয িঈয ো প্রকাগ 

েযা। থমন তাযা ািঈহদ-োতায িআতযাহদ থদকয তাাগীকতয াকথ ম্পেবকেদ েকয। 

৬) াকভয িনযানয দকরয িঈয ো প্রকাগ েযা। থমন এিআ দরগুকরা ফাাকযয হফরুকদ্ধ 

নুযায াকথ এফিং নুযায িধীকন ফা হনকদবনা োজ েকয। াভহযে, থেৌর, া  

ৃঙ্খরা ের হদকে হদকিআ নুযা াকভয ফকেক িগ্রগাভী দর। 

৭) ফাায হফকযাধী হজাকদয থনতৃত্ব হনকজয িধীকন হনক থনা। 

(থফাভা াভরা+ম্পেবকেকদয থঘালণায ভাধযকভ এফ রক্ষয িজবকনয থেষ্টা) এফিং (কফাভা 

াভরা+ম্পেবকেকদয থঘালণা না হদক িঅকগ মা েরহের তা োহরক মাা) এ দুিী ম্ভাফয 

পরাপকরয ভকধয নুযা প্রথভহিকে থফকে হনককে। 

৫,৬  ৭ নিং কন্ট হনক িঅকযেিু হফস্তাহযত িঅকরােনায প্রকাজন। তকফ এ কন্ট হতনহিয 

াকথ িিাহিবাকফ জহড়ত গুরুত্বূণব িঅকযেহি পযাক্টকযয িঅকরােনা। িঅয এ পযাক্টযহি র 

িঅযায িঅ-াভ। এোযকণ  িআনা িঅল্লা ৃথেবাকফ িঅযায িঅ-াভ, িঈকযাি হতনহি 
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কন্ট এফিং হেবাকফ জাফাতু পাতহ াকভয থঘালণা – এ হফলগুকরা এেূকে গাথা তা 

হনক িঅকরােনা েযা কফ। 
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হিতী ফব 

 

 

 

‚থোন ভুজাহদ জাভা’িঅয িঅর-োদা া হেিংফা িঅর-োদায াকথ ম্পেব না থাোয 

থঘালণা থদায িঈমুি ভ এহি না“োযণ োকজয থক্ষকে এধযকণয থঘালণা থথকে থতভন 

থোন রাকবয ম্ভাফনা থনিআ। ফযিং এধযকণয থঘালণায পকর িযাকভহযোনযািআ শুধু যাজননহতে 

বাকফ রাবফান কফ। োযণ ফতবভাকন াধাযণ ভানুকলয োকে িঅর-োদা নাভহি বীহতেয 

এফিং এ নাকভয িথব তাকদয োকে হফেৃত েযা ককে। তািআ এ মবাক এ নাভহি থথকে দূকয 

থাো এফিং িঅর-োদায াকথ ম্পেব থগান েযা িঈত্তভ”। 

-াখ িঅহতাতুল্লা িঅর-হরফী যাহভাহুল্লা 
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াকভয হফপ্লকফয িআরাভীেযণ 

িঅঞ্চহরে মবাক নুযায হদ্ধাকন্তয িাকগবি িহিকন্স র ভূরত াকভয াধাযণ জনগণ এফিং 

হহযায িনযানয দরগুকরা। ভূরত থম থোন িঞ্চকরয হজাকদয থক্ষকে িঅর-োদায থেষ্টা 

থাকে িঈম্মা  হজাকদয েরযাকণ ের হক্র দরগুকরাকে থেন্দ্রী হদেহনকদবনায িধীকন 

এেীবূতবাকফ োহরত েযা। তাহিেবাকফ থনতৃত্ব গ্রণ োড়া এিা েযা ম্ভফ কর, ফাস্তকফ 

েখকনািআ এিা  না। এোযকণ  থমকোন িঞ্চকরয হজাকদয থক্ষকে নীহতহনধবাযনী মবাক 

হনন্ত্রণ যাখা িতযন্ত গুরুত্বূণব। িঅফায এেিআাকথ ের দরভূকে ঐেযফদ্ধ েযা 

গুরুত্বূণব। 

াকভয হজাকদ নুযাকে থপ্রাহথত েযায থম নীহত িঅর-োদা িনুযণ েকযকে তা এ 

রক্ষযকে াভকন থযকখিআ। াকভয জনগণ  হজাকদয ভাকে এভনবাকফ িঅর-োদাকে থগুঁকথ 

থদা মাকত েকয াভ থথকে িঅর-োদাকে িঈকড় থপরকত কর ভগ্র াভ ধ্বিং েযকত 

। নুযা এখকনা মবন্ত থমবাকফ িগ্রয ককে এফিং থমফ হদ্ধান্ত হনককে তা এ রক্ষয 

 িঈকিযকে াভকন থযকখিআ। এোযকণিআ িকনে থক্ষকেিআ তাযা হযহস্থহত িনুমাী তাকদয 

েযণীকে হফরহবত েকযকে হঠে ুু্কমাকগয িকক্ষা। াকভয হজাকদয প্রহতিী মবাক 

ায’িই এফিং ভানাজগত োড় না হদক মকতািুে ম্ভফ জনমৃ্পিতা িজবকনয থেষ্টা তাযা 

েকযকে। এোযকণিআ ামভ এফিং জাভার ভারুকপয দরগুকরাকে গুহড়ক থদায জনয তাযা 
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িকক্ষা েকযকে, এোযকণিআ ুকমাগ থাো কি তাযা স্বতন্ত্র বাকফ িঈত্তয হহযাকত িআভাযায 

থঘালণা থদ হন। 

এখাকন মা িঅভাকদয খুফ বাকরা বাকফ থফাো প্রকাজন তা র, িঅর-োদাকে থগুঁকথ থদায 

িথব িঅর-োদায নাকভয এেহি িআভাযা প্রহতষ্ঠা হেিংফা প্রহত যাস্তায থভাকড় তানমীকভয 

তাো থোরাকনা না, এয িথব র ভুহরভকদয ভহস্তষ্ক  হৃদক িঅর-োদায িঅদব  

ভানাজ িবাকফ প্রকফ েহযক থদা- থিা থমকোন নাকভিআ থাে। মূ্পণব হফজকয ূফব 

মবন্ত বফহশ্বে েুপকযয হফরুকদ্ধ হজাদিআ িঈম্মায জনয এেভাে ভাধান, এেভাে যাস্তা– এ 

ধাযণা ভানুকলয ভাকে থপ্রাহথত েযা। ফভ ভদাকনয মুকদ্ধয িঅকগ এ মুদ্ধ এেহি িঅদহবে 

 ভনস্তাহিে মুদ্ধ। 

াকভয হজাকদ রক্ষয হের বফহশ্বে হজাকদয িঅদকবয িনুেযকণ িআযজা  গুরু থথকে ভুি 

এেহি জাভা’িঅ গকড় থতারা এফিং এ জাভা’িঅকে ুপ্রহতহষ্ঠত েযা। িঅল্লায িআো ২০১১ 

থথকে শুরু েকয গত াুঁে ফেকয জাফাতুন নুযায ভাধযকভ এ রক্ষয িহজবত ককে। মহদ 

নানা হপতনা, হফকল েকয জাভাতুর ফাগদাহদয হপতনায োযকণ এ রক্ষয িজবকন প্রতযাায 

োিআকত থফহ ভ থরকগকে। ফতবভাকন জাফাতু পাতহ াকভয থঘালণায ভাধযকভ িঅর-

োদা তাকদয হযেল্পনা ফাস্তফাকনয হিতী মবাক প্রকফ েকযকে। মায িনযতভ প্রধান 

দুহি িঈকিয র – 
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– ফাায হফকযাধী হফপ্লকফয মূ্পণব িআরাভীেযণ 

– ফাায হফকযাধী হজাকদয থনতৃত্ব গ্রন। 

এ হফলগুকরা িনুধাফকনয জনয াকভয ফতবভান হযহস্থহত ম্পকেব হঠে ধাযণা থাো 

িঅফযে। মহদ হিভা হভহিা াকভয হজাকদয াকথ জাভাতুর ফাগদাহদয নাভ 

তকপ্রাতবাকফ জহড়ক থপকরকে, তকফ ফাস্তফতা র ভদাকনয হযহস্থহত একতািা থাজাাপ্টা 

না। 

িবূহভিঃ 

ফাাকযয হফরুকদ্ধ হফপ্লফ প্রাথহভে বাকফ এেহি ধভবহনযকক্ষ িহধোয িঅদাকয িঅকিারন 

হককফ শুরু কহের, মা যফতবীকত এেহি হ’িঅ ফনাভ ুন্নী িংঘাকত রূ থন। ুন্নীকদয 

িঈয ফাায  তায নুািআহয ম্প্রদাকয বঙ্কয িতযাোকযয থপ্রহক্ষকতিআ ভূরত হহযান 

থনাফাহনী থথকে ুন্নীযা থফয ক এক হি হহযান িঅহভব ফা FSA গঠন েকয। মহদ 

হজাদ-ভুজাহদ-ীদ এফ ব্দগুকরা ফাায হফকযাধী হফপ্লফীযা গ্রন েকয হেন্তু ফাস্তফতা 

করা িঅদকবয হদে হদক এ হফপ্লফ িআরাহভ হের না। নুািআযীকদয েফর থথকে ুন্নীকদয যক্ষা 

এফিং ফাাকযয িঈৎখাত োড়া ফাায হফকযাধীকদয থোন িআরাভী রক্ষয হের না। 
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এেথা তয থম িঅযায িঅ াকভয ভকতা থফ হেেু ারাহপ িঅদকবয িংগঠন ২০১১ 

থথকেিআ স্বল্প হযকয হফদযভান হের, হেন্তু এধযকণয দরগুকরা হফহবন্ন িঅদহবে োযকণ ফাায 

হফকযাধী হফপ্লফকে এেহি ুহনহদবষ্ট রক্ষয  িঈকিয ম্পন্ন িআরাভী হজাকদ রূান্তয েযকত 

াযহের না। 

এ ভীেযন ফদকর থদ জাফাত িঅন-নুযায। জাফাত িঅন-নুযা তাকদয েভেপ্রদ  

দুিঃাী াভহযে িাকযান, িআহস্তাদী  িআনহিভাহ থেৌকরয ভাধযকভ াভহযে বাকফ 

াকভয হজাকদয নতুন মবাকয শুরু েকয। াাাহ বফহশ্বে হজাকদয িঅদব জাফাত 

িঅন-নুযায ভাধযকভ ফাায হফকযাধীকদয ভকধয েড়াকত শুরু কয। হি হহযান িঅহভব এফিং 

মাযান িঅরুকদয দরগুকরায োে থথকে াকভয জনগন থমফ িহনভ  দুনবীহত থদখকত 

াহের, নুযায ভাকে তায থোন হেেুিআ হের না। এোযকণ  াকভয জনগকনয ভাকে হফকল 

বাকফ তরুনকদয ভাকে নুযা িতযন্ত জনহপ্র ক কঠ। 

এফ ঘিনাপ্রফাকয পকর ২০১৩ াকরয হদকে হহযায ফাায হফকযাধী থমাদ্ধাকদয ভকধয দুিী 

িঅদহবে ধাযা স্পষ্ট ক কঠ। এেহি র জাতীতাফাদী গৃমুকদ্ধয ধাযা িনযহি িআরাভী 

হজাকদয ধাযা। মহদ হফপ্লকফয শুরুকত জাতীতাফাদী ধাযািআ ভুর হি হের, হেন্তু ফাাকযয 

ক্রভফধবভান হনষু্ঠযতা এফিং িঅন্তজবাহতে ম্প্রদাকয হনযন্তয হনহিতায োযকণ ২০১২ এয 
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শুরু থথকেিআ প্রথভ ধাযাহি ক্রভান্বক দুফবর কত থাকে এফিং হিতী ধাযাহি হিারী কত 

থাকে। 

িযাকভহযোয তথা হিভা হফকশ্বয প্রাথহভে হযেল্পনা হের জাতীতাফাদী হি হহযান 

িঅহভবকে ফাাকযয হফরুকদ্ধ াতা েযা এফিং ফাাকযয তকনয য তুহেবয ভকতা এেহি 

‚ুন্নী‛ হিকে ক্ষভতা ফাকনা। যফতবীকত হফপ্লকফয ক্রভফধবভান হজাদীেযন রক্ষয েকয 

িযাকভহযো হদ্ধান্ত থন এপএএ-এয হফহবন্ন হব্র্কগকিয াাাহ ঐফ িআরাহভ দরকে 

ফাাকযয হফরুকদ্ধ ভথবন থদায মাকদযকে যফতবীকত ািঈহদ-োতায-তুহেবয ভাধযকভ তাযা 

হনন্ত্রন েযকত াযকফ। 

হেন্তু িঅল্লায িআো ফাাকযয হফরুকদ্ধ থোন গুরুত্বূণব হফজ িজবকন এফিং ুন্নীকদয যক্ষা 

জাফাত িঅর িআরাহভযা [Islamic Front] এয ফযথবতায োযকণ এ প্রকেষ্টা ফযথব । 

হফকল েকয ২০১৪ এফিং ২০১৫ জুকড় ফাাকযয হফরুকদ্ধ FSA এফিং জাফাত িঅর-

িআরাহভযায েযভ ফযাথবতায োযকণ, ফাাকযয তকনয ফযাাকয িঅন্তহযে ফ দর – 

জাতীতাফাদী, িআরাভন্থী, হজাহদ – ফািআ হফেল্প হেেুয হেন্তা েযকত ফাধয । 

িঅয িঅর-োদায জনয এ হযহস্থহত বতহয েকয ুফনব এেহি ুকমাকগয। প্রাথহভে বাকফ 

াকভয িঈত্তযাঞ্চকর জািআ িঅর পাকত গঠকনয ভাধযকভ নুযা াকভয জনগন এফিং িঅন্তহযে 
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দরগুকরাকে থফাোকত ক্ষভ , ঐকেযয ভাধযকভ াপরয াা ম্ভফ। এিআ হথভহি জাফাতু 

পাতহ াকভয থঘাহলত োিবাকয িঈকল্লখ েযা ককে। 

জািআ িঅর পাকতকয িগ্রমাো  াপরয ফাাযকে থোণঠাা েকয থপকর, ৪ ফেকযয ভকধয 

ফাায ফকেক নাজুে িফস্থা িঈনীত । এ থপ্রহক্ষকতিআ যাহয যাহা হহযায মুকদ্ধ 

িফতীনব । িআহতূকফব াখ িঅর জারাহন ‚যাহায িঅগ্রান - ত্রুয থল তীয‛ – 

ফিকফয এ হনক হফদ িঅকরােনা েকযকেন। 

যাহা তায হফভান াভরায োিআকত তায েূিননহতে তৎযতায ভাধযকভ ফাায হফকযাধী 

জাতীতাফাদী দরগুকরায জনয িহধে ভযায ৃহষ্ট েকয। যাহায তৎযতায োযকণ 

িযাকভহযোয হনহি নীহত িঅয হনহি ক কড়। িযাকভহযো এে হিভুখী ভযায 

ভূকখাভুহখ । 

িযাকভহযোয হিভুখী ভযািঃ 

াকভয হজাকদ িঅর-োদায িঅদব তথা বফহশ্বে হজাকদয িঅদব থপ্রাহথত ফায হুভহেয 

ফযাাযিা িযাকভহযো বাকরাবাকফিআ থফাকে। জনগকনয াকথ মূ্পনববাকফ হভক মাা এেহি 

থগহযরা ফাহনীকে াযাকনা েকতািা েহঠন থিা িঅপগাহনস্তাকনয হতি িহবজ্ঞতায ভাধযকভ 

িযাকভহযো হকখকে। তািআ িযাকভহযো তায ক্কাতাহয, ািঈহদ  তুহেব থগারাভকদয ভাধযকভ থেষ্টা 

েকযকে নুযাকে তথা বফহশ্বে হজাকদয িঅদবকে জনহফহেন্ন েযকত। িযাকভহযো তায 
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থগারাভকদয ভাধযকভ িনযানয দরগুকরায িঈয প্রেড ো ৃহষ্ট েকযকে নুযায োে থথকে 

মূ্পণব বাকফ হফহেন্ন ফায জনয। 

হেন্তু নুযায জনমৃ্পিতা এফিং াকভয দর  জনগকণয ভাকে হনকজকদয থপ্রাহথত েযায 

নীহত িযাকভহযোয জনয থফ হেেু ভযা ৃহষ্ট েকযকে। 

প্রথভত, িযাকভহযো থমফ দরকে িস্ত্র (হফকল েকয িযাহন্ট-িযাঙ্ক  িযাহন্ট-এাযক্রযাপি 

িস্ত্র) হদক াাময েযকত োকে, তাকদযকে তাযা াাময াঠাকত াযকে না, োযণ তাযা 

জাকন এে ভ না এে ভ এদরগুকরায োে থথকে িস্ত্র গুকরা িঅর-োদায োকে 

মাকফ। িঅয মহদ থোনবাকফ হনহিত েযা মা থম এফ িস্ত্র নুযায াত থথকে ফাোকনা 

মাকফ, তফু িযাকভহযো হনহিন্ত কত াযকফ না। োযণ াকভ নুযা থম মবাকয হি  

থাদাযীত্ব িজবন েকযকে ফাায যফতবী হহযাকত এযেভ এেহি িযাকভহযো  িআযািআর 

হফকযাধী ফাহনীয িফস্থান িঈব থদকয জনয হুভহেয। িআহতূকফব মখন িঅপগাহনস্তাকন 

ভুজাহহদকনয জনয এেহি িবাযণয ৃহষ্ট কহের তখন তা িযাকভহযোয জনয ুপর ফক 

িঅকনহন। এোযকণ  নুযা ভযায ভাধান না েকয ফাায তন থাে এিা িযাকভহযো 

োকে না। 

িনযহদকে থমকতু িযাকভহযো িস্ত্র  িনযানয াাময হদকে না, ফা মকতািুে থদায েথা 

তকতািুেু হদকে না তািআ িযাকভহযোয হভে দরগুকরা ফাাকযয হফরুকদ্ধ োমবেয বূহভো ারন 
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েযকত াযকে না। িকনে থক্ষকে তাযা িন্টরািআন থথকে হেু িকে, থমিা াকভয জনগকনয 

াভকন তাকদয গ্রণকমাগযতা ধূহরাৎ েকয হদকে। িঅফায িকনে থক্ষকে তাযা িন্টরািআকন 

িঅকে, হেন্তু হনহিবাকফ। িঅয থম ভিা তাযা হনহি হদ্ধান্তীনতা োিাকে থ ভ 

াকভয জনগণ থদখকে ফাাকযয হফরুকদ্ধ ভুহরভকদয ক্ষ ক ফকেক থফহ েুহে হনকে, 

ফকেক থফহ েুযফাহন েযকে নুযা। 

িথবাৎ িযাকভহযো এেহি হিভুখী ভযাকত হতত ককে। না াযকে হগরকত না াযকে 

থপরকত। এেহদকে তাযা FSA এয দরগুকরাকে াাময েযকত াযকে না, োযণ তাযা ভকন 

েযকে থল হাকফ একত রাবফান কফ িঅর-োদা। িনযহদকে FSA এয দরগুকরা তাকদয 

িদক্ষতা  হনহিতায োযকণ ফাধয কিআ ফাাকযয হফরুকদ্ধ নুযায োে থথকে াাময 

হনকে, হেিংফা নুযায াকথ এেিআ িকন্ট িফস্থান েযকে। 

প্রেৃতকক্ষ হহযা প্রকশ্ন িযাকভহযোয নীহতহনধবাযনী ফযথবতায এেহি ভূর োযণ হদ্ধান্ত গ্রকন 

তাকদয দীঘবূহেতা। িযাকভহযো থমখাকন ভাকয য ভা হদ্ধান্তীনতা বুকগকে থখাকন 

যাহা দ্রুত হদ্ধান্ত গ্রন েকয িযাকভহযোকে এেপ্রোয ফাধযিআ েকযকে হহযায বহফলযৎ 

প্রকশ্ন িযাকভহযোকে িঅকাল েযকত। 

ভযা কে, িযাকভহযোয এ হদ্ধান্তীনতায প্রবাফিা িযাকভহযো ভহথবত দরগুকরায জনয 

িতযন্ত ভাযাত্বে। োযণ িযাকভহযো হদ্ধান্তীনতা বুগকর ফাায তায িঅক্রভণ ফন্ধ যাখকে 
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না। ভুহরভ তযা ফন্ধ কে না। াধাযণ ভানুকলয থক্রাধ ফাধ ভানকে না। হহযায দরগুকরা 

থদখকে িযাকভহযো তাকদয াাকমযয িঅা হদক থযকখকে, হেন্তু মখন তাযা ভাযা ড়কে তখন 

িযাকভহযোকে খুকজ াা মাকে না। িনযহদকে মখনিআ ফাাকযয হফরুকদ্ধ িঅক্রভণ হেিংফা 

ভুহরভকদয যক্ষায প্রকাজন থদখা হদকে, ফায িঅকগ াা মাকে নুযাকে। 

 

াাাহ হেেুহদন িঅকগ িযাকভহযো  যাহায িঅকরােনায ভাধযকভ থম Cessation of 

Hostility – ফা াভহযে ‚মুদ্ধহফযহত‛ েুহি প্রকাগ েযা কহের তায পরাপর হককফ 

িনযানয দরগুকরা নুযায হদকে িঅকযা থফহ েুকে কড়কে, হেিংফা ফরা মা ফাধয ককে। 

োযণ এ েুহি েরাোরীন ভক িযাকভহযো তাকদয িনুগত দরগুকরাকে ফাধয েকযকে িস্ত্র 

নাহভক যাখকত। হেন্তু যাহা-ফাায-যাহপদা এফিং েুহদবযা হঠেিআ ভুহরভকদয িঈয িঅক্রভণ 

োহরক থগকে। এভ একদয হফরুকদ্ধ িন্টরািআকন থথকেকে নুযা। এোযকণ এভক িনয থম 

দরিআ িন্টরািআকন থােকত থেককে তাকদয নুযায াকথ ভন্ব েকযিআ োজ েযকত ককে। 

পরাপরিঃ 

িথবাৎ এেহদকে এ দরগুকরা(িযাকভহযোহন্থ) ফাাকযয োকে হফহবন্ন িঞ্চর াযাকে। 

িনযহদকে যাহা তাকদয িঈয হফভান াভরা েযকে। িনযহদে থথে েুহদবযা তাকদয িঅক্রভণ 

েযকে, িনযহদে থথকে িযাকভহযো তাকদয িস্ত্র নাহভক যাখকত ফরকে। িনযহদকে দল্গুকরা 
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থদখকে িস্ত্র নাহভক যাখকর াকভয াধাযণ ভুহরভ  িআহতাকয থোকখ তাযা হফশ্বাঘাতে 

হককফ হেহিত কফ। িঅয তাযা থদখকে এফ হেেুয ভকধয এেহি দর হনযরবাকফ 

ফাাকযয হফরুকদ্ধ, যাহপদাকদয হফরুকদ্ধ এফিং েুহদবকদয হফরুকদ্ধ ভদাকন মুদ্ধ েকয মাকে, এফিং 

ক্রভাগত দরগুকরাকে িঅফান েযকে হহযায ভুহরভ  হজাকদয স্বাকথব এেীবূত ফায, 

ফহিঃত্রুকদয ফদকর াযীা  িআরাকভয িঅনুগতয েযায। এযেভ হযহস্থহতকত ভহযা 

দরগুকরা িঅদহবেবাকফ না, িহস্তত্ব যক্ষায োযকণিআ থোন হদকে েুকে ড়কফ তা কজিআ 

িনুকভ। 

জ বালা াকভয জনগকনয এফিং াকভয ের িঅন্তহযে দকরয াভকন গত ৫ ফেকয ফায 

ফায প্রভাহণত ককে, ফাাকযয হফরুকদ্ধ মুকদ্ধ এফিং ভুহরভকদয যক্ষা ফকেক োমবেয  

িঅন্তহযে জাফাত-িঅন-নুযা। ফতবভাকন তাযা এভন এে হযহস্থহতকত িঈনীত ককে মখন 

িকনে থক্ষকেিআ ধ্বিং িঅয তাকদয ভাকে ঢার ক দাুঁহড়ক িঅকে িঅর-োদা। াকভ িঅল্লা 

ুফানাহু া তা’িঅরা এভন এে হযহস্থহত বতহয েকযকেন থমখাকন িঅদহবে বাকফ 

িনুপ্রাহণত থাে ফা না থাে হহযায জনগকনয এফিং দরগুকরায বফহশ্বে হজাকদয থনতৃকত্বয 

 হযেল্পনায িনুযণ োড়া হনকজকদয হিহেক যাখায িনয থোন োমবেয থ থখারা থনিআ 

ফরকরিআ েকর। 
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তথাহ এ হযহস্থহতকত ািঈহদ-োতায-তুহেবয িনুগত ফর ফাায হফকযাধী মুকদ্ধয মূ্পণবরূক 

িআরাভীেযণ  এ মুকদ্ধয থনতৃত্ব িঅর-োদায াকত মাা থঠহেক যাখায জনয থম হফলহি 

ফযফায েকযকে তা র জাফাত-িঅন-নুযায াকথ িঅর-োদায ম্পেব। ভূরত নুযায 

াম্প্রহতে থঘালণায ভাধযকভ নুযা এ োরহিয থভাোকফরা েকযকে, িযাকভহযোয হিভুহখ 

ভযাকে তাকদয জনয িঅকযা প্রেি েকযকে, এফিং হহযায িফহষ্ট হফকরাীকদয জনয জ 

এেিা ভীেযণ িঈস্থান েকযকে।  তাযা নুযায িফস্থান, নীহত  থনতৃত্ব থভকন হনক 

(গ্রন েকয না – াথবেযহি থফাো গুরুত্বূণব) ঐেযফদ্ধবাকফ ফাাকযয তকনয জনয োজ 

েযকফ িথফা তাযা িকক্ষা েযকত থােকফ িযাকভহযোয াাকমযয জনয হেিংফা িকক্ষাযত 

িফস্থা হফরুপ্ত কফ। এহি হনহিত নতুন থপ্রহকিন্ট হনফবােকনয িঅকগ িযাকভহযো হহযায 

ফযাাকয তাকদয ফতবভান নীহতকত নতুন থোন হযফতবন িঅনকফ না। িথবাৎ ২০১৭ এয িঅকগ 

িযাকভহযোয োকে থথকে ভুরযফান থোন াাময হফকরাীযা াকফ না। িঅয যাহা  

িঅাকদয রক্ষয থােকফ ১৭ এয জানুাহযয িঅকগিআ হফকরাীকদয থোভয মূ্পণব বাকফ থবকি 

থদায। 

মহদ হফকরাীযা নুযাকে গ্রন েকয তকফ পরবাকফ ফাায হফকযাধী মুকদ্ধয মু্পণবরুক 

িআরাভীেযণ ঘিকফ, ফাায হফকযাধী হজাকদয থনতৃত্ব নুযায াকত েকর মাকফ, এফিং – 

াকভয জনগণ  হজাকদয ভাকে িঅর-োদাকে থগুঁকথ থদায – িঈকিয িহজবত কফ। মহদ 



 
’জাফাতুন নুযা’ থথকে ‘জাফাতু পাতহ াভ’ – এেহি হফকেলণ 

হফকরাীযা নুযাকে গ্রন না েকয, এফিং ফাাকযয হফরুকদ্ধ নুযায াকথ ঐকেয তাযা না মা 

তকফ তাযা ক্রভান্বক দুফবর কত থােকফ এফিং ফাায  ভুহরভকদয ভাকে এেভাে পািআহিিং 

থপাব থােকফ নুযা  িনযানয িআরাভী দরগুকরা – িথবাৎ থকক্ষকে পরবাকফ ফাায 

হফকযাধী মুকদ্ধয মু্পণবরুক িআরাভীেযণ ঘিকফ। ফাায হফকযাধী হজাকদয থনতৃত্ব নুযায 

াকত েকর মাকফ, এফিং – াকভয জনগণ  হজাকদয ভাকে িঅর-োদাকে থগুঁকথ থদায – 

িঈকিয িহজবত কফ। িঈব থক্ষকেিআ, াধাযণ জনগকনয ভাকে নুযায ভথবন ফৃহদ্ধ াকফ। 

[িআন া িঅল্লা যফতবীত কফব িঅযায িঅ াভ এফিং নুযায এ হদ্ধাকনয ফযাাকয 

িঅকরােনা েযা কফ] 

----------------------- 

 

 

  


